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اسخهمج انىرقت بخبريخ 

، وقبهج 21/12/2021

، 30/12/2021بخبريخ 

 ونشزث بخبريخ 

غبس : انكهًبث انًفخبعٛت

كبزيخيذ انهيذروجين، انبيئت 

انمحيطت، انعمهيبث اننفطيت، 

 .انمهىثبثانقيبسبث، 

 انًهخص 
ٚعذ غبص كبشٚخٛذ انٓٛذسٔصٍٛ أعذ أْى انًهٕربث انغبصٚت انًصبعبت نصُبعت انُفظ ٔانغبص، راث انخأرٛش  

انًببشش ٔانخطٛش فٙ يٕالع انعًم ببنغمٕل انُفطٛت، عٛذ حًخذ أربسِ إلعذاد أضشاس عهٗ  انسبو

دساست خصبئص غبص كبشٚخٛذ انٓٛذسٔصٍٛ ٔيصبدسِ  انٕسلت سٛخى ِْزفٙ . ٔانبٛئت انًغٛطت

أيبكٍ  حغذٚذُبٔل أٚضبً خٔحأرٛشاحّ انصغٛت ٔانبٛئٛت، ٔبٛبٌ انخطٕاث انًُبسبت نخضُب أضشاسِ، كًب ح

حشكٛض انغبص فٙ يٕالع انعًم بغمم آيبل  يسخٕٖانمٛبسبث انعًهٛت، ٔحغذٚذ  طشٚكٍ عصذِ حٕا

ٔانغبَٙ انُفطٍٛٛ انخببعٍٛ نششكت انٓشٔس نهعًهٛبث انُفطٛت كإعذٖ انششكبث انعبيهت فٙ نٛبٛب، 

ُٚبعذ غبص كبشٚخٛذ  .بٕاعت أٔصهت 9-انًغطت آيبل فٙٔكزنك لٛبسّ فٙ انبٛئت انًغٛطت بغمم 

سٔصٍٛ فٙ انغمٕل انُفطٛت بعذة طشق فٙ بعض انعًهٛبث انخٙ حضشٖ داخم انغمم يزم: عًهٛبث انٓٛذ

حصشٚف ٔفصم انًٛبِ انًشافمت نهُفظ، ٔإطالق انغبصاث انًغخٕٚت عهٙ غبص كبشٚخٛذ انٓٛذسٔصٍٛ 

(H2S فٙ انٕٓاء انضٕ٘، ٔكزنك عًهٛبث انخصشٚف ٔانخُظٛف انخبصت بًعذاث يعبنضت انُفظ انخبو )

عذٚذ يٍ انعًهٛبث األخشٖ، ٔيٍ خالل انُخبئش انخٙ حى انخٕصم إنٛٓب فٙ ْزِ انذساست ٚخضظ أٌ ٔان

ٓزِ انًٕالع ن(  بًعظى يٕالع انعًم ٔانبٛئت انًغٛطت H2Sيسخٕٖ حشكٛض غبص كبشٚخٛذ انٓٛذسٔصٍٛ )

غت انعبنًٛت انخٙ أصشٚج عهٛٓب انذساست حخضبٔص انغذٔد انًسًٕط بٓب دٔنٛبً ٔفمبً نًعبٚٛش يُظًت انص

 .ٔيعٓذ انُفظ األيشٚكٙ 

 

  المقدمة .1

 H2S ةالجزبٌا هتصاٌ كبرٌتٌد الهٌدروجٌن هو مركب كٌمٌائبً 
تشابه رابةتاه كرٌاه الرابةاة لالشاتائ  عادٌ  الواون بئبا   غئز وهو

البٌض الفئسد، وهو غئز أثق  من الهواء ولالل  تجادف  اً اكمائكن 
المصئةب لوبتارو  لو الامٌقة  ً ةئلة تسربه. ٌستخرج مع ال ئز 

وٌوجاد  رابةة نفئلة كرٌهة، وٌكون أمالةئ مان الساوفٌد لالكبرٌتٌاد 
غاائز كبرٌتٌاااد الهٌاادروجٌن بصاااورة ابٌاٌااة  اااً البٌبااة او نتٌجاااة 
النشاائائا البشاارٌة الصاانئعٌة، وبااد ٌتكااون وٌنبااا  ةٌثماائ تكااون 
النفئٌئا التً تةتوي عوى الكبرٌا بد تفتا بفا  البكتٌرٌائ، ٌةاد  

ً الصرف الصاةً وخزانائا التافاٌن، والنفئٌائا ومخوفائا لل   
المواشً ومصئرٌف المٌئف الخئصة بئإلنسئن كمائ ٌوجاد هالا ال ائز 
 اااً المٌااائف الجو ٌاااة والمساااتنقائا الموةٌاااة، وةقاااو  الااانفا ومٌااائف 

 . [1]البةٌراا الكبرٌتٌة الةئرة
وتهااادف هااالف الدراساااة الاااى التنبٌاااه عااان مخااائار غااائز كبرٌتٌاااد 

 وماائ المةٌاااة،   ااً الةقااو  النفاٌااة والبٌبااة H2Sل الهٌاادروجٌن
ٌنتج عنهئ من أثئر ومضائعفئا سائمة  اً مواباع الاما  والمنائا  

 المجئورة، وبهلا ٌمكن توخٌص أهداف الدراسة  ً النقئا التئلٌة:
التااارف عوااى خصاائبص غاائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن ومصاائدرف  أ.

 وتؤثٌراته الصةٌة والبٌبٌة.
   اً مواباع H2Sجد غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن لبٌئس نسبة توا ب.

 الام  لك  من ةق  امئ  وال ئنً النفاً.
توضٌح خاورة هلا ال ئز وأضرارف عوى البٌبة المةٌاة ةٌا   ج.

ت  أخد واةة أوجوة موبع لودراسة وإجاراء بٌئسائا تواجاد هالا 
 ال ئز  ً المناقة.

المسموح بهئ  د. مقئرنة القٌئسئا التً ت  الةصو  عوٌهئ مع النسب
التً وضاتهئ منظماة الصاةة الائلمٌاة بئلنسابة لوتاارض لو ائز 

  ً موابع الام .

منئبشااة القااراءاا التااً تاا  الةصااو  عوٌهاائ  ااً البٌبااة المةٌاااة  ف.
مٌاة ومقئرنتهئ مع المائٌٌر البٌبٌة التً وضااتهئ المنظمائا الائل

 بئلنسبة لوتارض المومن لو ئز.
منئسبة من النئةٌة االبتصئدٌة والبٌبٌة تقدٌ  توصٌئا والةوو  ال و.

 ، اساااتنتجهئ H2Sلوتائمااا  ماااع غااائز كبرٌتٌاااد الهٌااادروجٌن ل
 البةئ  من اجراء هلف الدراسة.

هاالا  أن الدراساائا الساائبقة التااً تنئولااا البةاائ ،وةسااب عواا  
عان ةقا   متكئمواةتوجد دراسائا تفصاٌوٌة  الموضوع مةدودة وال

دراسة برٌبه لهئ. ةٌا  بائ  عباد أمئ  وال ئنً النفاً أال ان هنئ  
  بإعاداد دراساة باناوان 2014الرةمن المخار  ومةماد الابٌاب ل

التائبع  النائ ورةبٌئس مستوى تركٌز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  اً ةقا  
أجرٌااا الدراسااة الاموٌااة  ااً ةقاا   لواانفا،لشااركة الخوااٌج الاربااً 

إلاى  4الفترة مان  ال خ لونفاالنئ ورة التئبع لشركة الخوٌج الاربً 
تمةااو را الدراسااة ةااو  بٌاائس مسااتوى تركٌااز و . 9/2/2013

بئعتباائرف أةااد أهاا   ،الدراسااةكبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن باائلموبع بٌااد 
الصاانئعئا النفاٌااة وأكثرهاائ  تةااد   ااًالمووثاائا ال ئزٌااة التااً 

شممممهج ةٌااا  عواااى المةاااٌا البٌباااً الاااداخوً والخااائرجً.  ضااارار  

وعاددهئ  المةائا- 1 :ٌةالتئلبئلموابع   H2Sل انذراست قيبص حزكيش
الخئصاة  الخزانائا- 3أبائر.  ثالثةئ المةاة وعدده أبئر- 2أرباة 

 . سباةالةق  وعددهئ  داخ اكبسئ   – 4 ثالثة.بئلمةاة وعددهئ 
 البةاا، ،النتاائبج التااً تاا  التوصاا  إلٌهاائ  ااً هاالا  خااال ماان و

ٌتضااا،ح أن مسااا،توى تركٌااا،ز غااا،ئز كبرٌتٌاااد الهٌااادروجٌن بماظااا  
تاً خضااا لودراسا،ة بةقا،  النا،ئ ورة تتجا،ئوز الةا،دود الموابع ال

و قاائ   س،اا،ئعئا 8لم،اا،دة   PPM 10ل المس،اا،موح به،اا،ئ دولٌ،اا،ئ  
كماا،ئ أن زماا،ن التااا،رض  .منظم،اا،ة الص،اا،ةة الائلمٌااة لما،اا،ئٌٌر

لوااا،ئموٌن لتواا،  المساا،توٌئا ماا،ن ال اا،ئز  اا،ً تواا،  المواباا،ع ٌةاا،دد 
أي  ، H2Sللقٌ  لمستوى تركٌازش،دة الخاورة التً تتجئوز أدنى ا

تاتم،د عو،ى زم،ن التا،رض ةس،ب  أن جرع،ة التا،رض لوا،ئموٌن
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الماااااا،ئٌٌر الماتمااااا،دة دولٌااااا،ئ . وبهااااا،لا ٌكااااا،ون أعوااااا،ى مسااااا،توى 
 100ل ال،،لي ت،،  رص،ا،دف  ،ا،ً ه،ا،لف الدراس،ا،ة  H2Sللتركٌ،،ز
PPM  ً،وٌشاا،ٌر للاا،  لوجاا،ود  لوةقاا، ،المةا،اا،ئا التئبا،اا،ة   ،اا

 [2] .الا،ئموٌن بتو،  المواب،عا،ورة مبئش،رة عو،ى ص،ةة خ

  مستوٌات التعرض لغاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن .2

المستوى الةئلً المساموح لوتاارض ل ائز كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن 
 (PPM 0.033)  ً ماظ  المدن والاواص  الائلمٌة ٌتراوح بٌن

 0.33)  وٌصا   اً وباا الالروة إلاى (PPM 0.13) إلاى
PPM)  8ً التجمااائا الامئلٌااة الكباارى  والسااكنٌة ولفتاارة و اا 

تساامح باااض الةكوماائا بمسااتوى تااارض ل اائز كبرٌتٌااد  ئاساائع
  .PPM )  10-7الهٌدروجٌن ضمن المجئ   

بر ااع  لأوصااىو ااً المااإتمر اكمرٌكااً الصاانئعً والةكااومً 
 (PPM 10) عتبااة التااارض ل اائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن إلااى

لزمن ) PPM 15لةد  توى إلىالمس لوٌص تارض اوٌ  اكمد 
أرباع ماراا بائلٌو   عان دوبمااد  ال ٌزٌا دبٌقاة 15لٌس أكبر مان 

[3]. 

 ( فً النفط الخامH2Sغاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ) .3

ٌااارف كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن بئساا  الموااو  البٌبااً، وهاالا ٌنااتج 
 الةئمضٌة، الابٌاً وال ئزاا الخئ  وال ئزبشك  ابٌاً  ً النفا 

  هاو مناتج ثائنوي لاموٌائا إزالاة H2Sالهٌادروجٌن لغئز كبرٌتٌد 
الكبرٌا  ً الزٌا والصنئعئا ال ئزٌاة وإنتائج المشاتقئا النفاٌاة 

ال ااائز الابٌااااً وال ااائزاا  لواانفا، إنومائلجااة المٌااائف المصااائةبة 
المرتباة بئلنفا الخئ  تةتوي عوى كمٌئا متفئوتة من غئز كبرٌتٌد 

ئ % أي ما80إلاى  %70 من كمٌئا ضبٌوةب  H2Sل الهٌدروجٌن
 .]PMM  ]4ل  800000الى    700000   منٌائد

 التعرض البشري .4

ماان  (H2S) بااد ٌتااارض البشاار ل اائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن
مصاائدر إنتئجااه  سااواء كاائنوا الااائموٌن داخاا  المةاااة او سااكئن 

 (H2S) المنئا  القرٌبٌن من المةاة، غئز كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن
المجتمااائا الموجاودة باائلقرب ماان  ٌمٌا  إلااى أن ٌكاون مشااكوة  اً

الموابع الصنئعٌة  المختوفة ،ةٌ  أن اغوب السكئن باد ٌتارضاون 
مان خاال  تصارٌف ال ائز الابٌااً  (H2S) لكبرٌتٌد الهٌادروجٌن

من اآلبئر أثنئء عموٌئا الةفر بئلقرب من المنائا  الساكنٌة ،ةٌا  
بسابب خوا   ااً  (H2S) أدى تسارٌب غائز كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن

إلاى تااارض  1950ئلمكساٌ   اً ساانة بنفاا  ااً باوزا رٌكاائ  ةقا 
نقوهاا  لومستشاافى ،  وثاا شااخص اثناائء استنشاائبه  لهاالا ال اائز  320

 WHO) شخص لةسب منظمة الصةة الائلمٌاة 22ةٌ  تو ً 
[5.] 

اكشخئص اللٌن ٌاٌشون بئلقرب من موابع انتئج النفا وال ئز بد 
ب التارض ٌتارضون لخار مزمن بتركٌزاا منخفضة جدا، بس

المستمر لهلا ال ئز، ولكن مع لل   إن مستوٌئا الخار نتٌجة 
تقئرٌر    الموجودة  H2Sًالتارض ل ئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ل

وكئلة ةمئٌة البٌبة ٌوضح أن انبائثئا غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 
  من استخراج النفا وال ئز ٌإكد أنه بسبب برب آبئر النفا H2Sل

لتجمائا السكئنٌة، ةٌ  انه بد ٌكون عدد وال ئز من منئا  ا
ممئ ٌإدي إلى زٌئدة اةتمئلٌة االصئبئا  ا  السكئن المتضررٌن كبٌر

البشرٌة ومن ت  بف  موبع االنتئج من بب  السكئن أو المنظمئا 
 .  [6]البٌبٌة  ً الدولة

فً  (H2S) قراءات قٌاس غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن .5
 الهواء الجوي لمحطة الزناد

  بئستخدا  H2Sٌئس كمٌة غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن لبٌت  
من  لووبئٌة الجهئز الخئص بلل  مع ماداا الةمئٌة الشخصٌة

وبئ  بهئ البئةثٌن بةك  ،  H2Sمخئار غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ل
موبع عموه  ونتٌجة لوقٌئسئا المرتفاة  ً المةاة اناوقا  كرة 

.وت  رصدهئ  ً الجداو  المشروع بئستكمئ  القٌئسئا  ً ةق  أمئ  
   ً الهواء H2Sلالتئلٌة توضح براءاا غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 

ستة أٌئ   ً موابع وأوبئا  لمدة ةق  ال ئنً –الجوي لمةاة الزنئد 
 .مختوفة

  ٌبااٌن بااراءاا الٌااو  اكو  لقٌاائس غاائز كبرٌتٌااد 1والجاادو  ل
 .ل ئنًا ةق -الزنئد   ً الهواء الجوي لمةاة (H2Sالهٌدروجٌن 

 
   ً الهواء الجوي (H2S   براءاا الٌو  اكو  لقٌئس غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 1جدو  ل

 ةق  ال ئنً -لمةاة الزنئد

 

أمئكن أخل 

 القٌئسئا

زمن 

 االختبئر

داخ  

غر ة 

 التةك 

( PPM) 

خئرج غر ة 

 التةك 

( PPM) 

 13 0 7:00 الفئص 

 4 0 7:20 المسخن

 2 0 7:40  ئص  اكمالح

نزع كبرٌتٌد  برج

 الهٌدروجٌن
8:00 0 11 

 0 0 8:20 ضواغا الهواء

بر  المٌئف 

 المصئةبة 
8:40 0 35 

 25 0 9:00 المةربة

 0 0 9:20 خزان المٌئف

 6 0 9:40 مجمع اآلبئر

خزان مواد 

 الكٌمٌئبٌة
10:00 0 0 

 0 0 10:20 نقاة التجمع

 

ٌن  ً   ٌوضح مخاا تركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروج1والشك  ل
 موابع الام  لوٌو  اكو .

 
 

   مخاا تركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً موابع الام  لوٌو  اكو .1شك  ل

  ٌوضااح متوسااا القااراءاا لماادة سااتة أٌاائ  لقٌاائس 2والجاادو  ل
   اااً الهاااواء الجاااوي لومةااااة (H2Sغااائز كبرٌتٌاااد الهٌااادروجٌن 

 .ال ئنً ةق -الزنئد
ز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن تركٌاز غاائ ٌوضااح مخاااا  2والشاك  ل

  ً موابع الام  لمتوسا القراءاا لادد ستة أٌئ .
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مواد   مجمع اآلبئر خزان المٌئف المةربة بر  المٌئف ضواغا  الفئص 
 الكٌمٌئبٌة

 نقاة التجمع
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   ً الهواء (H2S  متوسا القراءاا لمدة ستة أٌئ  لقٌئس غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 2جدو  ل
 ال ئنً ةق -الزنئدالجوي لومةاة 

 

  مخاا تركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً موابع الام  لمتوسا القراءاا لادد 2شك  ل
 ستة أٌئ .

 

( فً (H2Sقراءات غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  .6
 الهواء الجوي لمحطة حقل اآلمال

   اً H2Sل ئا غئز كبرٌتٌاد الهٌادروجٌنالبئةثون بٌئس ىأجر
ةق  اآلمائ  لمادة ساتة أٌائ   اً مواباع  – 9الهواء الجوي لومةاة 

 متوسا.الوأوبئا مختوفة وةسئب 
الٌاو  اكو  لقٌائس غائز كبرٌتٌاد    باراءاا3وٌوضح الجدو  ل

 .اآلمئ  ةق -9   ً الهواء الجوي لومةاة (H2Sالهٌدروجٌن 
 

 ةق  اآلمئ -9لومةاة  و  لقٌئس غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  براءاا الٌو  اك3جدو  ل

  ٌمثاا  تركٌااز غاائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن  ااً موابااع 3والشااك  ل
 الام  لوٌو  اكو .

 

 
   تركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً موابع الام  لوٌو  اكو 3شك  ل

 
ة أٌاائ  لقٌاائس   ٌوضااح متوسااا القااراءاا لماادة ساات4والجاادو  ل

   ً الهاواء الجاوي لمةااة ةقا  (H2Sغئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 
 .اآلمئ 
  (H2S ئز كبرٌتٌد الهٌادروجٌن تركٌز ل  متوسا القراءاا لمدة ستة أٌئ  لقٌئس 4جدو  ل

  ً الهواء الجوي لمةاة ةق  اآلمئ 

  ٌوضح مخاا ٌمث  متوساا تركٌاز ل ائز كبرٌتٌاد 4والشك  ل
 الهٌدروجٌن  ً موابع الام  خال  ستة أٌئ .

 

  مخاا ٌمث  متوسا تركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً موابع الام  خال  ستة 4شك  ل
 أٌئ 

 

 9القٌاسات فً محطة الزناد ومحطة  مناقشة نتائج .7

سائا التاً أجرٌاا مان ببا  البائةثٌن  اً ٌتضح مان خاال  القٌئ
ةق  أمائ  النفااً  -9ةق  ال ئنً النفاً والمةاة  -مةاة الزنئد

 45-10أن ماادى تركٌااز غاائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن ٌتااراوح بااٌن ل
PPM وٌتباااٌن أٌضااائ أن بااااض مواباااع الامااا  ضااامن ةااادود ، 

التارض لو ئز المسموح باه، وأمائكن أخارى تكاون  ٌهائ مساتوٌئا 
ٌمساامح الاماا  بهاائ، ةٌاا  ال تساامح مااائٌٌر منظمااة  ال اائز عئل ٌااة ال 
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مجمع  خزان المٌئف المةربة بر  المٌئف ضواغا  الفئص 
 اآلبئر

مواد  
 الكٌمٌئبٌة

نقاة 
 التجمع

ز 
غا

ال
ز 

كٌ
تر

(  
P

P
M

) 

 موقع القٌاس

متوسا 

 القراءاا 

أخل أمئكن  الٌو 

 1 2 3 4 5 6 القٌئسئا

 الفئص  13 15 15 10 13 15 13.5

 المسخن 4 10 11 8 10 17 8.8

  ئص  اكمالح 2 4 4 4 6 11 5.2

 H2S برج نزع  11 14 12 10 12 19 13

 ضواغا الهواء 0 2 3 1 4 5 2.5

37 39 38 33 37 40 35 
بر  المٌئف 

 المصئةبة

 المةربة 25 23 24 19 29 18 23

 خزان المٌئف 0 2 2 2 2 7 2.5

 مجمع اآلبئر 6 6 5 6 4 11 6.3

1.5 2 0 2 1 4 0 
خزان مواد 

 الكٌمٌئبٌة

 نقاة التجمع 0 0 0 0 0 0 0

زمن 

 االختبئر

داخ  غر ة 

 التةك 

( PPM) 

خئرج غر ة 

 التةك 

( PPM) 

 أمئكن أخل القٌئسئا

 الفئص  15 0 07:00

 ضواغا الهواء 11 0 07:30

 بر  المٌئف المصئةبة 45 0 08:00

 المةربة 22 0 08:30

 خزان المٌئف 20 0 09:00

 مجمع اآلبئر 10 0 09:30

 خزان مواد الكٌمٌئبٌة 2 0 10:00

 نقاة التجمع 0 0 10:30

متوسا 

 القراءاا 

 الٌو 
  

أمئكن أخل               

 1 2 3 4 5 6 القٌئسئا   

 الفئص  15 10 25 20 19 17 17.7

 ضواغا الهواء 11 11 24 20 19 15 16.7

 بر  المٌئف  45 42 43 47 44 40 43.5

 المةربة 22 31 27 23 18 19 23.3

 خزان المٌئف 20 21 28 21 17 18 20.8

 مجمع اآلبئر 10 0 0 1 2 5 3

1 0 0 3 0 1 2 
خزان مواد 

 الكٌمٌئبٌة

 نقاة التجمع 0 0 0 0 0 0 0



 "01-07"   0202   02)انعهٕو اإلَسبَٛت(، انعذد  يضهت انبغٕد األكبدًٚٛت
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API   القٌئ  بؤٌة أعمئ  نفاٌة إنتئجٌة  ائلة عند مستوٌئا تتجائوز
  ٌوضاح منةناً 5. والشك  ل PPM 20لعتبة التةسس أي  و 

ٌمث  مقئرنة تركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً مةاة الزنائد ماع 
  .APIل

 

 
  APIتركٌز غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً مةاة الزنئد معلٌمث  مقئرنة  ى  منةن5شك  ل

 

ومااان خاااال  هااالف القٌئسااائا ٌتباااٌن أن بااار  المٌااائف المصااائةبة 
غااائز كبرٌتٌاااد  ىوالمةرباااة هاااً أكثااار اكمااائكن التاااً تةتاااوي عوااا

الهٌدروجٌن؛ ولل  نتٌجة لوتائم  السٌا مع المٌئف المصئةبة لوانفا 
الخئ  ووضاهئ  ً بار  المٌائف المصائةبة مكشاو ة لوهاواء الجاوي 

  ٌوضح بر  المٌئف المصائةبة، وأمائ بئلنسابة لومةرباة 6والشك  ل
 ٌرتفاااع  ٌهااائ نسااابة ال ااائز أٌضااائ نتٌجاااة النتشااائر ال ااائز الابٌااااً 

 اً الهاواء  هوةربا (H2S) كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن مصاةوبئ ب ائز
الجوي مع وجاود كمٌاة مان ال ائز غٌار مةروباة نتٌجاة النخفائض 

  ٌوضح المةربة، أدى التائما  الساًء لومٌائف 7الض ا  والشك  ل
الهٌادروجٌن داخا  مةاائا وةقاو   وال ئز النتشائر غائز كبرٌتٌاد

لبٌبااة الاانفا مماائ ٌجااا  الاماا  بهاائ خاٌاارا وكاالل  انتشاائرف  ااً ا
المةٌااااة والتجماااائا الساااكئنٌة القرٌباااة مااان مواباااع إنتااائج الااانفا 
وسانتار  لهاالا الجئنااب  ااً القاراءاا التااً تتاواا  بئلبٌبااة والشااك  

 .ةق  امئ  النفاً – 9  ٌوضح مةاة 8ل
 

   
 

   بر  المٌئف المصئةبة6شك  ل
 

 
 

   المةربة7شك  ل
 

 
 

 ةق  آمئ  -9  مةاة رب  8شك  ل

 

جد غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن فً قٌاس نسبة توا .8
 البٌئة المحٌطة )واحة أوجلة(

مسائ ئا  ى  عو(H2Sأجرٌا بٌئسئا غئز كبرٌتٌد الهدروجٌن 
 -9مختوفة من مصئدر ال ئز بئلقرب من مةاة مائلجة الانفا ربا  

ةق  أمئ  النفاً   ً واةة أوجوة وت  اختٌئر الموابع القرٌباة مان 
 در مختوفة النبائ  ال ئز.المزارع عوى أسئس بربه  من مصئ

   ً خمسة موابع H2Sتما مراببة غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ل
شاامئ  شاار   الماازارع، ااً ضااواةً واةااة أوجوااة بئلتةدٌااد داخاا  

 500والمسئ ئا بٌن موبع واةد واآلخر تتراوح بٌن  النفا،منشؤة 
متاار لضاامئن أن ماظاا  الماازارع برٌبااة ماان مةاااة  1000متاار و

كا   2 الموابع ةوالًئ هلف الدراسة، كئن باد هلف النفا التً ت اٌه
من مةاة إنتئج النفا و قا مبئا اكمتئر من آبئر النفا. ت  تةدٌاد 
جمٌع نقئا أخل الاٌنئا ووضع عالماة عوٌهائ. أخالا عٌنائا غائز 

   اً الهاواء المةاٌا مارتٌن  اً الٌاو  H2Sكبرٌتٌد الهٌادروجٌن ل
 اً أوبائا مختوفاة  ختبائرالا لتنفٌالت  تجمٌع عٌنائا  أٌئ ،لمدة ستة 

الخااتالف الماارتبا باائلت ٌر  ااً ظااروف اكرصاائد الجوٌااة. لوللاا  
ثئنٌاة لكا  عٌناة  30إلاى  10 ترة أخال الاٌنائا لكا  عٌناة ةاوالً 

. وبد تكرر أخل الاٌنئا عدة ماراا  اً  H2Sل ٌاتمد عوى تركٌز
ك  موبع لتؤكٌاد القاراءة ولخدماة أغاراض إةصائبٌة  اً الةصاو  

 ا أكثر دبة.عوى بٌئنئ
سرعة  المةٌاة،مث  درجة الةرارة  الجوٌة،ظروف اكرصئد 

اتجئف الرٌئح، ت  تسجٌ  الض ا والراوبة اوا   ترة أخل  الرٌئح،
 ماااع H2Sالاٌنااائا لاااربا باااراءاا غااائز كبرٌتٌاااد الهٌااادروجٌنل

الظااروف الجوٌااة و المساائعدة  ااً تةدٌااد الشااروا التااً تسااه   ااً 
  9 ، والشااك  لH2Sهٌاادروجٌنلارتفاائع انبااائ  غاائز كبرٌتٌااد ال

   اً H2Sٌوضح موابع أخاد بٌئسائا غائز كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن ل
 مزارع واةة أوجوة.
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  APIمقارنة متوسط  القراءات مع حدود منظمة 

 متوسا براءاا
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    ً مزارع واةة أوجوةH2S  موابع أخد بٌئسئا غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ل9شك  ل
 

متوسااا القااراءاا لماادة سااتة أٌاائ  لقٌاائس ٌوضااح   5والجاادو  ل
             ااااااً البٌبااااااة المةٌاااااااة   (H2Sغاااااائز كبرٌتٌااااااد الهٌاااااادروجٌن 

 لواةة أوجوة .
 

بة    ً البٌ(H2S  متوسا القراءاا لمدة ستة أٌئ  لقٌئس غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 5جدو  ل
 المةٌاة لواةة أوجوة 

واحة لفً البٌئة المحٌطة  القٌاسات نتائجمناقشة  .9
 أوجلة

منظماااة الصااااةة    وEGAالمنظماااة البٌباااة الوٌبٌاااة لتوصاااً 
 الائلمٌاة بااؤن ال ٌتجاائوز مسااتوى تركٌاز غاائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن

  ، لتجنااب الشااكئوى المتاوقااة PPM 0.005ل           H2Sل
ئرناااة متوساااا ٌمثااا  مق ى  ٌوضاااح منةنااا10بئلرابةاااة. والشاااك  ل

بااراءاا تركٌااز غاائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن  ااً البٌبااة مااع منظمااة 
  .EGAل

 
 

  منةنً مقئرنة متوسا براءاا تركٌز ال ئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً البٌبة مع 10شك  ل
  EGAمنظمة ل

 

موابع أخل الاٌنئا الخمساة ضامن بتقع ماظ  القراءاا المقئسة 
 2ئوزهئ ولكن  ً الموبع رب  ةدود التوجٌهٌة التً ٌجب عد  تجال
ماان   ،PPb 5ل تجاائوز الةااد المسااموح بااه الاالي ال ٌزٌااد عاان 

 المةتما  أن تتاادى التركٌازاا البٌبٌاة  اً بااض المواباع ماائٌٌر
EGA  اكخااارى، وبااادوالادٌااد مااان المااائٌٌر التنظٌمٌاااة لوبواادان 

 .وضاا لةمئٌة صةة اإلنسئن
مان مةااة ك   1.5ٌقع عوى باد  H2S ل ئزكئن أعوى تارض 

  مان غائز كبرٌتٌاد PPb 45-1الزٌا، ماع تركٌاز تتاراوح باٌن ل
 ، بااار  المٌااائف المصااائةبة التاااً تقاااع غااارب H2Sالهٌااادروجٌن ل

  هااً التااً  H2Sكبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن ل ىالمةاااة المةتااوي عواا
  H2Sساائهما  ااً ارتفاائع بٌئساائا غاائز كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن ل

تراكٌااز المنخفضااة ماان لووارتفئعهاائ المباائله  ٌااه، التااارض الثئبااا 
بد ٌاإدي إلاى الصاداع وال ثٌائن واضاارابئا الناو ، وٌسابب ال ئز

أٌضئ أضارار  اً الجهائز الاصابً المركازي ، الجهائز التنفساً ، 
اكلن واكناااف والةنجااارة، مااان الممكااان أٌضااائ أن التاااارض لهااالف 

  باد تسابب H2Sغئز كبرٌتٌد الهٌادروجٌن ل تركٌز المستوٌئا من
ا صةٌة خاٌرة واوٌواة اكجا ، وعاالوة عواى للا  التاارض  آثئر 

المازمن لتركٌاازاا منخفضاة بااد ٌسابب  ااً أعاراض عصاابٌة مثاا  
التاب و قدان الشاهٌة والتهاٌج و قادان الالاكرة والصاداع والادوار، 
عومااااااائء الصاااااااةة الائماااااااة ٌااااااادركون اآلن أن غااااااائز كبرٌتٌاااااااد 

  بوي التؤثٌر من النئةٌة الاصابٌة  عواً صاةة H2Sالهٌدروجٌنل
، وأن التارض المزمن   ً المنئا  المةٌاة  وةتاى ولاو اإلنسئن

مساااتوٌئا منخفضاااة ٌسااابب أضااارارا ال رجااااة  ٌهااائ  اااً الااادمئ  
والجهاائز الاصاابً المركاازي، واكافاائ  هاا  اككثاار عرضااة لهاالا 

 ال ئز السئ .
 

  ـاتستنتــــاجـــاال .11
غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  ً الةقو  النفاٌة  من خال  دراسة تركٌز

   المجئورة لةقوً امئ  وال ئنً استنتج البةئ  النقئا التئلٌة:والمنئا
  على غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن المحتوٌةخطر المٌاه (H2S) 

المٌئف المنتجة  ً المةائا اإلنتئجٌة والمفصولة عن الزٌا 
المةتوي عوى كبرٌتٌد الهٌدروجٌن توضع  ً الجوابً المكشو ة  ً 

من مةائا اإلنتئج  إنهئ تسبب  الهواء الجوي والتً تكون برٌبة
لوائموٌن بهلف المةائا والبٌبة المةٌاة ومن خال   ا  كبٌر ا  ضرر
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 موقع القٌاس

مقارنة متوسط  قراءات تركٌز الغاز فً مواقع البٌئة المحٌطة مع حدود منظمة 
(EGA) 

متوسا 
 براءاا

متوسا القراءاا 

خال  ستة أٌئ  

PPb 

 )الموبع( الٌو 

الباد عن 

 1 2 3 4 5 6 المةاة

4.833 14 2 3 3 3 4 
(1) 

2.00Km 

12.833 11 45 12 6 1 2 
(2) 

1.50Km 

4 9 4 7 2 0 2 
(3) 

2.30Km 

4 4 6 4 5 0 5 
(4) 

1.40Km 

2.5 4 3 3 2 2 1 
(5) 

2.50Km 

3 3 5 5 1 1 3 
(A) 

2.00Km 

2.1667 3 1 3 3 1 2 
(B) 

1.50Km 

2.5 2 2 4 3 1 3 
(C) 

2.30Km 

4.5 3 9 2 7 2 4 
(D) 

1.40Km 

3.167 4 3 3 4 2 3 
(E) 

2.50Km 
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 ً الهواء   (H2S) الدراسة المتاوقة بقٌئس كبرٌتٌد الهٌدروجٌن
 الجوي اتضح أن النسبة اككبر من غئز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن

(H2S)    ٌ40ل المتوسا ٌقدرموجودة  ً هلف الجوابً ة 
PPM  10ل مع الاو  أن الكمٌة المسموح لوتائم  ماهئ ال تتجئوز 
PPM  البٌبة وعوى الائموٌن  ئ  ةقٌقٌ ا  ؛ ولهلا  هً تشك  خار

المةٌاة، باد االاالع  اتضح لنئ أنه من اك ض  استخدا  نظئ  
بسٌا وغٌر مكوف لوتخوص من ضرر هلف المٌئف واالستفئدة منهئ  ً 

استخدا  خزانئا توضع  ٌهئ هلف  نفس الوبا وٌكون لل  عن ارٌ 
المٌئف باد تصفٌتهئ من الزٌا الائل  وإعئدة ةقنهئ  ً ابقة اإلنتئج، 
 بهلف الارٌقة ال داعً الستخدا  الجوابً المارضة لوهواء الجوي 
وٌستفئد من المٌئف بإعئدة تنشٌا ابقة اإلنتئج بمٌئف لهئ نفس خواص 

 .المٌئف الموجودة  ً الابقة
 لمحتوي على كبرٌتٌد الهٌدروجٌنخطر الغاز ا (H2S) 

 إلاى (H2S) كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن عواى ائز المةتاوي الٌنباا  
 ، ٌاتبارىأخر إلىمن  ترة  هالهواء الجوي والجزء اكخر ٌت  ةرب

مسببئا التوو  ةٌ  كئن متوساا تركٌاز غائز  أكبرهلا ال ئز أةد 
 24ل بائلقرب مان المةرباة ةاوالً (H2S) كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن

PPM  ماان هاالف الدراسااة اسااتنتج  بااه،ماان الةااد المسااموح  ىأعواا
انه من اك ض  أن تت  تصافٌة ال ائز المواو  عان ارٌا   ونالبئةث

مةاة اكمٌن التً ت  توضٌةهئ  ً هلا البة  ولل  لتجنب خاار 
مااع نمااو  نئةٌااة ابتصاائدٌة.التوااو  واالسااتفئدة ماان هاالا ال اائز ماان 

ن هنئ  زٌئدة الض ا لتنظٌف سٌكو المنئا ،الوعً الائ   ً هلف 
هلف النفئٌئا التئرٌخٌة والةد من ةر  أي غائزاا بئبواة لالشاتائ  

  .وسئمة
 

  واحة أوجلة 9القٌاسات العملٌة فً المحطة رقم( )  

 ااً  9ماان خااال  القٌئساائا التااً أجرٌااا باائلقرب ماان مةاااة 
ماازارع واةااة أوجوااة ٌتضااح أن ماظاا  القااراءاا مقبولااة ، وهناائ  

مان  ىاعواوهاو    PPb 12ل ا تجائوز متوسااهئبااض القٌئسائ
وتاتبار هالف تجائوزاا  اً  ,  PPb 5ل الةاد المساموح باه وهاو

بااض الموابااع خاٌاارة جادا عوااً سااكئن توا  الواةااة ، وكاالل  لماائ 
ٌسببه من توو  عوً المزارع ةٌ  تاتبر واةاة أوجواة مكائن مها  

 .لمزارع التمور والخضرواا بؤنواعهئ
 إنشاء نظام مراقبة  

نظر إلااى أن هناائ  آثاائر صااةٌة عوااى الماادى الاوٌاا  ماان باائل
إنشائء مواباع  ٌجاب ،(H2S) التاارض ل ائز كبرٌتٌاد الهٌادروجٌن

مراببة اوٌوة اكج  بئلقرب من منشآا النفا وال ئز وبئلقرب مان 
الماازارع والمناائا  السااكنٌة  ااً هاالف الواةااة وللاا  لقٌاائس تركٌااز 

 .المتوباةال ئز بشك  مستمر وتقٌٌ  اكضرار والمخئار 
  ٌوضااح أبااائد موابااع الاماا  عاان غر ااة الااتةك  11والشااك  ل
  ٌوضاح أباائد 12ةقا  ال ائنً النفااً، والشاك  ل -بمةاة الزنئد

ةق  اآلمائ ، ةٌا  ٌات   -9موابع الام  عن غر ة التةك  بمةاة  
انشاائء نظاائ  المراببااة لكااً ٌااتمكن المشاا وٌن  ااً هاالف الموابااع ماان 

  بشك  مساتمر مان H2Sلهٌدروجٌن لمراببة تركٌز غئز كبرٌتٌد ا
غر اااة الاااتةك  والموباااع الساااكنً دون الةئجاااة كجاااراء القٌئسااائا 
المٌدانٌة  ً الموابع نتٌجة لومخئار الكبٌرة المتاو  باموٌة القٌئس، 

ومةاة الزنئد نمولجائ لتابٌا  هالا  9ونؤم  من أن تكون المةاة 
د  ٌهائ غائز النظئ   ً جمٌاع الةقاو  والمواباع النفاٌاة التاً ٌتواجا

  .H2Sكبرٌتٌد الهٌدروجٌن ل
 
 
 

 
 ةق  ال ئنً النفاً -بمةاة الزنئد  أبائد موابع الام  عن غر ة التةك  11شك  ل

 

 
 ةق  اآلمئ  النفاً -9تةك  بمةاة   أبائد موابع الام  عن غر ة ال12شك  ل

 

 التوصٌات .11

 :ٌةالتئلمن البة   إننئ نوصً بئلنقئا  ئمن النتئبج المتةص  عوٌه
 نقص الغاز الحلو فً محطة الزناد 

ةقا  -اتضح  البئةثٌن من خال  هالف الدراساة أن مةااة الزنائد
ال ئنً تواجههئ مشكوة كبٌرة والمتمثوة  ً نقص كمٌة ال ائز الةواو 
واللي ٌستخد   ً برج نزع كبرٌتٌد الهٌدروجٌن، وٌستخد  كوبود 

زانائا  ً المسخنئا وكلل  لوةفئظ عوى الضا ا  اً اكجهازة وخ
 اً  صا   الةواواةتٌئج مةاة الزنائد مان ال ائز  أن التخزٌن ةٌ 

الشتئء أكثر من  ص  الصٌف والسبب ٌاود إلى تش ٌ  المساخنئا 
لمدة أاو  بسبب انخفئض درجة ةرارة الجو ، تةتئج المةاة من 

و ً  ص  الشتئء   3MMCF/Dل  ال ئز الةوو  ً  ص  الصٌف
إلااى مةاااة الزناائد ماان  والكمٌااة القئدمااة  3.6MMCF/Dل إلااى

ٌواجه نقص  ولهلا   3MMCF/Dل ال ئز الةوو تقدر كةد أبصى
 ااً كمٌااة ال اائز الةوااو وخصوصاائ  ااً  صاا  الشااتئء، وماان خااال  
مار تنئ لهلف المشكوة اتضح لنئ أنه ٌمكان إنتائج ال ائز الةواو داخا  
المةاااة وللاا  بتصاافٌة ال اائز المةتااوي عوااى كبرٌتٌااد الهاادروجٌن 

والالي ٌات  ةرباه   2.5MMCF/Dل  اة وبٌمتاهاللي تنتجه المة
باادون االسااتفئدة منااه،  ئنااه ٌمكاان اسااتخدا  مةاااة ممئثوااه لمةاااة 
 اكماااااٌن المساااااتخدمة  اااااً ةقااااا  الجفااااارة ةٌااااا  تقااااادر سااااااتهئ
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لتصفٌة هلا ال ائز وتااوٌض الانقص ماع الاوا    1.3MMCF/Dل
هً كئ ٌة لت اٌة مةاة   2.5MMCF/Dل أن الكمٌة التً تةر 

ج ال ئز الةوو لت اٌاة اةتٌائج مةااة الزنائد ماع وجاود اكمٌن إلنتئ
 . ئبض
 االستفادة من الكبرٌت 

 ٌمكان االساتفئدةٌمكن إنشئء مصنع إلنتئج مائدة الكبرٌاا بةٌا  
 ةرباه،من كبرٌتٌد الهٌادروجٌن المفصاو  عان ال ائز عوضائ عان 
المتقدمااة وهااو ٌاتباار مشااروع غٌاار ابتصاائدي ولكاان باااض الاادو  

بٌبااة إلنتاائج ماائدة ٌمكاان االسااتفئدة منهااائ ال ىةفئظاائ عواا تسااتخدمه
 ..لنوصً بئستكمئ  البة   ً هلف النقاة بدراسة مستو ٌة 

 

 إجراءات التً نوصً باتباعها للتقلٌل من ضرر غاز كبرٌتٌد 

  الهٌدروجٌن

المش وٌن التئباٌن لشركة الهروج لواموٌئا النفاٌة وكلل   عوى •
 ا الموبع استخدا  جهئزمش وً الشركئا المتائبد ماهئ لوام   ً هل

 .أثنئء التواجد  ً هلا الموبع (Gas monitor) بٌئس ال ئز
التؤكد من أن كئ ة المش وٌن متةصوٌن عوى الدورة المتاوقة ب ئز  •

 .كبرٌتٌد الهٌدروجٌن من ةٌ  مخئارة وار  الوبئٌة من أضرارف
 عوً بس  السالمة بئلةق  التؤكد من أن الائموٌن ٌتباون الووابح •

المتاوبة لوتقوٌ  من خار التارض لهلا ال ئز وعومه  من أن النسبة 
 . PPM 10ل المسموح بهئ هً

 ً جمٌع اكوبئا من وجود أجهزة االتصئ  بئلاوارئ  ً  التؤكد •
 .هلا الموبع

من بب  بس  السالمة  ً هلا الموبع من تو ر ماداا الةمئٌة  التؤكد• 
 سبة ال ئز.الشخصٌة لوائموٌن  ً ةئلة ارتفئع ن

 إنشاء نظام مراقبة مستمر لقٌاس غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  
(H2S) فً المواقع النفطٌة 

 نىصي ببسخكمبل انبحث في هذه اننقطت بذراست مسخىفيت  -
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